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 یثزا کٌٌذٍ پبک ػٌْاى ثَ ثبال تَیظکْسیّ ثب یؼیهب 

 ْارید ططْح اس ُب رگَ ّ ُب لکَ ّ یاپْکظ رطْثبت

 .شْدیه اطتفبدٍ کف ّ

 َیاپْکظ رطْثبت خْة تَیظکْسیّ لیدل ث 

 .کٌذ یه دذف ططْح اس را ذتزیشذ ّ

 آهبدٍ هصزف ثذّى ًیبس ثَ رقیق کزدى 

 کیطزاه – يیپزطل هثل جذة لیقب زیغ هْاد یثزا ّ 

 .جبشذیه آل ذٍیا ُب کییهْسا

 هْثز شذٍ تیتثج ّ شذیذ رطْثبت دذف در 

 .ثبشذ یه

 ّ کبهل اثز تب هذصْل يیا اس اطتفبدٍ ثَ شزّع قجل

 اطتفبدٍ اس قجل. ذیکٌ صجز دّغبة کبهل شذى خشک

 . شْد  دادٍ تکبى

   هظطخ ثشرگ یهْ قلن ثب ًظز هْرد ططخ ثَ وبیهظتق ثذّى تبثیز ثز هْاد 

 یػوْد ططخ هخصْصب ططخ توبم کَیثطْر ثوبلیذ

 پذ  اس.ذیکٌ صجز قَیدق 03 هذت ثَ. شْد پْشبًذٍ

.  ذیکٌ اطتفبدٍ رطْثبت ثزدى يیث اس یثزا ٌذٍیطب

 هزادل قیػو یلکِب یثزا. ذیکٌ یآثکش کبهل ثطْر

 يیا یهبًذگبر سهبى هذت اهب کزدٍ تکزار را ثبال

 .ذیدُ شیافشارا  ططخ یرّ هذصْل

  یآطبً کبرثزد  

  ْثبدام ػطز ثب خْشج. 

  

  

 
 

 لیتر 1در 

هزثغ هتز 2-4   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 پزطلیي 

 طزاهیک 

 هْساییک 

 

 

 هشدار

 یرو بز شهیهم بهتز جهینت به یابیدست یبزا

 هم تا شىد تست سطخ اس یکىچک قسمت

 یرندگاما سمان مدت هم و سطخ مقاومت

 مىاد یبزا.  شىد چک سطخ یرو بز محصىل

 چىب یرو بز  نشىد استفاده جذب قابل

 تیلیکز متا سطىح یرو بز. نشىد ادهتفاس

 اعمال اس قبل سطىح مىاد مقاومت. نشىد اعمال

.شىد چک مىاد . 

 مزایا طریقو مصرف موارد مصرف

 پوشش

 بنذی بستو

 تبیی 12لیتزی در جؼجَ ُبی  1قْطی ُبی 

 

 ىشذارىا  

 دّر اس دطتزص اطفبل

 ثؼذ اس اطتفبدٍ در هذیط پزاکٌذٍ ًشْد.

 دما 
 درجَ طبًتیگزاد 30درجَ تب  5دهبی ًگِذاری: اس 

درجَ ثز رّی ططْح اػوبل  30تب  5هْاد ثبیذ در دهبی ثیي 

 شْد.

 محتوا

 %15 اس کوتز ّ% 5 اس شتزیث صبثْى

 مشخصات فنی

چظجٌبک غیهب: : دبلت  

ًوًَْ دالل یثْ: ثْ  

فبم سرد :رًگ  

  kg/liter 1.010: یچگبل

pH 12.7 

 

ایي اطالػبت ًتیجَ تذقیقبت تکٌیکی ثَ رّس شذٍ اطت کَ 

در آسهتیشگبٍ اًجبم ّ تظت شذٍ اطت.ثب ایي ّجْد ُز 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیش هٌبطت ّ تظت ّ ًظبرت ادتیبج 

دارد. ُیچ گًَْ هظئْلیتی ثزای اطتفبدٍ ًبدرطت 

 .پذیزفتَ ًیظتهذصْالت 

 

 برچسب
 : خطزىشذار

 .چشن تیآط ّ پْطت ذیشذ یطْختگ: خطر عالئم

 ثبشذ بسیً ییدارّ یُب َیتْص اگز :تو صیو ىای ایمنی

 اس دّر. اطت دطتزص در چظت ثز بی هذصْالت ظزف

 لجبص ّ هذبفع دطتکش. شْد یًگِذار اطفبل دطتزص

 آلْدٍ صْرت در. شْد اطتفبدٍ هذبفع ٌکیػ ّ هذبفع

 هْاد اًجبر .ذیزیثگ توبص دکتز بی ّ اّرژاًض ثب فْرا شذى

 شبهل. شْد هزتت هقزرات اطبص ثز هذصْالت. شْد قفل

 .جبشذیه ذیاط کیفظفز
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